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Het Huis van Oranje niet uit David

(deel 3) No. 662

Het Koninklijk Huis stamt niet af van David, serie 3.

BRITISH IMPERIUM -- NEW TROY = LONDON
Caer Troia, Troynovant of New Troy was de oude naam van Londen, door
Brutus de Trojaan gegeven in 1100 BC. Brutus was het kleinkind van
Aeneas, oprichter van New Troy.
Brutus is niet uit Griekenland/Turkey Troje gekomen naar Engeland, want
Troje lag in Engeland: zulks is een legende zonder grond, zegt E. Gordon
in "Prehistoric London".
De genealogie der Britse koningen gaat terug tot BELI de Grote (een groot
Belialsman dus = pseudo-Benjaminiet) en tot Aeneas en Dardanus.
Er zijn aan de Thames nog historische havens als Troy, Trinovantum en
New Troy.
Bij de berg van Hissarlik heeft de Trojaanse oorlog plaatsgehad, waar nu
nog monumenten staan, dicht bij Llandin of London. De naam Caer Troy
was niet populair bij de
Britse bevolking, en
zodoende werd Llandin
de naam van het
huidige Londen.
De oudste historie van
het Britse ras gaat terug
naar Centraal Azië, het
district tussen de
Euphraat en Tigris. In
dat l and van de
Chaldeeuwen ligt de
oorsprong van de eerste Oud Londen, Trinovantum
Britten (zie E. Gordon,
Prehistoric London p.23)
.http://hermanvdmeulen.nl/engeland/inhoud.php?pagina=onderwerpen.gif
&onderwerp_id=23
http://www.sheshen-eceni.co.uk/london_info.html
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De eerste Britten stammen dus uit BABYLON en Assyrië!
Er zijn later ook Kelten, Kimbri en Welsh naar Engeland getrokken, doch
de heersende klasse bestond uit CHALDEEUWEN, die in Engeland hun
Nieuwe Babylon bouwden en nu nog hun Grote Mysterie Babylon leiden,
het BRITISH IMPERIUM, de commonwealth of nations.
Het is één en hetzelfde volk en één en dezelfde geest die naar de
wereldmacht streeft: Oud Babylon, Perzië, Griekenland en Rome .... en het
Britse Imperium. Het zijn steeds dezelfde lieden, de Chaldeeuwen,
Phoeniciërs, Atlanten ... van de gevallen Engelen (Engeland is hun land).
Het waren en zijn altijd bekwame oorlogsvoerders ter zee: Vrouwe
Brittania rules the seas.
Merkwaardig is het feit dat de oude bibliotheek van de
Koningen van Babylon en Ninevé ligt in het British
Museum. Ook verschilt de oude Accadische wet in
bijna niets van de huidige Britse wet.
Op sculpturen uit Ninevé in het British Museum staan
kleine harpen, van Bard, identiek aan de Welsh
harpen, waaruit men de Davidische afkomst wil
herleiden. Nee, de Britse en Ierse harpen komen van
Babylon en Ninevé.
Dezelfde oorlogswagens als in Assyrië werden in
Engeland gebruikt! Het is één en hetzelfde volk!
De Engelse taal is een samenraapsel van Phoenicisch, Keltisch, Arabisch,
Hebreeuws en Perzisch, waarbij veel plaatsnamen uit het Sanskriet komen,
volgens D. Alford en M. Müller.
De Druïden triniteit (3 lichtgevende toortsen) bestaat uit BELI, TARAN en
ESU. Beli = Belialskinderen van pseudo Benjamin. Esu = Esau,
Edomieten, rood. De Merovingers stammen eveneens af van dit New
Troy/LONDON. De herkomst is als volgt:
Atlantiden -- Belialskinderen -- Trojaanse = Londense koningen -- Hektor - Antenor -- Marcomir -- Ratherius (bouwer van Rotterdam) -Merovingers -- graven van Holland, m.n. ene Diederik. Zij brachten de
RODE LEEUW naar Holland, dat is de Ezau-leeuw, van de Agagskoningslinie van AMALEK.
De Romeinse keizers stammen eveneens uit dit New Troy = London:
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Keizer Constantijn de Grote z'n moeder is Helena, Britse afstammeling van
Lucius, van Caradoc, van Brutus van Troje (waarvan de naam Brit afkomt),
van AENEAS stichter van New Troy. Waarbij aangetekend moet worden
dat Aeneas uit ene Dardanus voortkwam, waarvan men aanneemt dat dat
Darda-Zerah-Juda was, hetwelk onmogelijk is. Aeneas leefde in de tijd van
Abraham, en zijn voorouder Dardanus leefde dus daarvoor, terwijl Darda
uit Zerah-Juda pas lang daarná werd geboren.
In New Troy ligt de SLEUTEL, dit is ILIUM. Illumi = verlichten. De
ILLUMINATI, de Luciferianen, maar ook de Satanisten, strijden om de
kroon!
Num.24:7 en Ex.14:14. De Agags koningslijn van AMALEK wil de hand
op de TROON van IHVH, en dát is de Britse kroon, alsmede alle Europese
kronen. Haman was een Agagiet.
Steeds was de wereldlijke macht in hun handen, van alle wereldrijken die
geweest zijn. Het was immers één BEELD van Nebucadnessar dat door één
steen werd vermaald. Het is één volk, hetzelfde geslacht dat de
wereldregering wil, en heden uitmondt in het Britse Imperium, de Grote
Hoer, Mysterie Babylon.
Deze geslachten van de voortijd, de vormen de "bokken der aarde". De
keizerlijke macht van Rome (Rome is afkomstig van New Troy) is
verantwoordelijk voor al het kwaad dat zij aanrichtten, alsmede hun
nageslachten. Van deze geslachten stamt ons vorstenhuis Oranje-Nassau,
dat mede verantwoordelijk is!!
ATLANTIDEN:
Zij komen van Atlantis, waar men zeldzame metalen bezat, o.a.
Orichalcum, dat de glans van vuur heeft. Hun hoofdstad was Poseidopolis,
vol monumenten. De stad had een perfect geometrische ringmuur uit 5
ringen bestaande. In het midden der stad lag het weelderige paleis en de
tempel.
Poseidon, god van Atlantis, reed op een wagen die door 6 gevleugelde
paarden werd getrokken en werd begeleid door 100 nereiden (engeltjes) die
op dolfijnen reden. De wereld werd verdeeld tussen Poseidon en zijn broers
Zeus en Hades. Poseidon had het eiland Atlantis gekregen, en bevolkt met
een "deugdzaam" ras, ingedeeld onder 10 koningen. Zij respecteerden de
wetten die van de zeegod afkwamen. De beschaving verviel door
overmatige weelde en hun hoogmoed om de hele wereld te overheersen.
Met hun grote vloot trokken zij naar de Middellandse Zee, en Athene als
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stad van de gehelmde
godin streed tegen deze
machtige tegenstander.
Plotseling maakte een
grote aardbeving een eind
aan de strijd en zonk
Atlantis naar de afgrond.
Schlieman heeft vierkante
munten gevonden van een
onbekende legering. Op
één der munten stond:
"afkomstig uit de
tempel met de doorzichtige muren".
Op een bronzen vaas uit Troje stond:
"gift van CHRONOS, vorst van Atlantis".
Deze Atlantiden zouden vèrontwikkelde aandrijftechnieken hebben gehad,
o.a. kernaandrijving. De beschaving zou vernietigd zijn door 3 kernrampen,
waarvan de laatste overeen zou komen met de beschrijving van Plato.
Er waren echter overlevenden, en zij hebben nu hun einddoel in zicht: De
NIEUWE WERELDORDE onder HORUS, het ALZIEND OOG,
USA = NOVO ATLANTIS.
De ramp zou ook Kreta geraakt hebben, de ramp van Santorini.
Men heeft portretten gevonden van Atlantis en Kreta, waarop een volmaakt
ronde stad als metropool stond. De cirkel is het symbool van volmaaktheid.
En wanneer de Atlantiden via het Britse Imperium de gehele aarde
overheersen ----- is de cirkel rond.
Wij hebben nu hun afkomst gevonden en ontdekt, en voor ons is ook de
cirkel rond. Hun einde is nabij! Hun bedrog wordt openbaar, en door de
STEEN, het échte Israël, zullen álle wereldrijken, samengebundeld in het
huidige Britse Imperium, worden vernietigd! Zie Daniël 2.
Volgens de 'Chronicles of Eri’ vonden de voorouders van koning Ros van
Ierland, toen zij onderweg waren van Sidon naar Spanje, een steen in het
water, de LIA FALL, waarop alle Schotse koningen gekroond werden.
Fergus Mc Eric bracht de steen uit Ierland naar Schotland te Agyllshire in
503 AC, en via Scone kwam de steen in de Westminster door Edward I in
1296 AC.
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Het Schotse ras van de hoofdvorst Ros zal over het land van Gog en Magog
regeren, dat is ... over Engeland, het land van de Enakim uit de voortijd.
Vandaar dat de ‘Coronation Stone’ ook wel de ‘Stone of Scone’ wordt
genoemd. De steen zou uit het stadje Old Scone zijn gekomen. Meest
waarschijnlijk komt de steen uit Scone zelf, want zij bestaat exact uit
dezelfde rode zandsteen als men in de heuvels van Pertshire aantreft.

HET BRITSE IMPERIUM
Het wezen van het Britse Imperium is niet verschillend van alle
voorgaande wereldrijken, want het waren steeds dezelfde ATLANTIDEN
die onder andere namen de kop opstaken; slechts het karakter van het
huidige Britse Imperium is anders dan de voorgaande wereldrijken, daar
het B.I. niet alleen 1/4e van het landoppervlak der aarde bezit, maar ook de
souvereiniteit heeft over de 5 oceanen!
Al jaren heeft het B.I. de verdeel en heers politiek toegepast; we zagen dat
in West- en Oost-Duitsland, Noord- en Zuid-Korea, Irak en Koeweit sinds
1920.
De Britse souvereiniteit kan zich niet laten gelden (continueren) zónder dat
men andere naties onderdrukt, wat de basis legt voor oorlog. Dit zal nog
weer een oorlog zijn, een wereldoorlog wanneer de verdrukte naties er in
slagen om het B.I. te verslaan. Indien Engeland stand houdt, zal het een
reeks van oorlogen zijn.
Zolang Engeland de krachtbal ans i n E u r opa wi l
handhaven, moet men de
politieke en territoriale
expansie van elke natie
beperken.
Het B.I. wil de Britse ONE
WORLD regering, over de
gehele aarde, waarbij de zon
nooit ondergaat. De USA is
daarbij de Britse politiehond,
Uncle Sam.
Het is de geheime One Worldregering van THE CITY LONDON. De grote
meester hierachter is CECIL RHODES.
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De Britse politiek is een opeenvolging van isolaties, samenkoppelingen en
oorlogen. Vanuit Londen regeert de oligargie onder de kroon als symbool,
in de oude stadskern van ongeveer 666 acres! In die kleine stadskern staan
de reusachtige Bank of England, de Stock Exchange en vele instituten met
een venster op de wereld.
Het Britse volk en het parlement hebben bijna niets te zeggen in de
buitenlandse zaken van het B.I. Er is een klein aantal lieden die de wereld
in oorlog kunnen brengen in naam van de koning(in). De koning kan
immers geen kwaad doen, en de kroon is deswege de hoofdpartner van de
joodse geldmacht.
De "Balance of Power" is door deze
superbankiers gemaakt:
1. Verdeel de Europese natie in twee
tegengestelde kampen van gelijke
macht en militaire kracht, evenwel zó
dat Engeland over elk der kampen de
scepter zwaait. Zo ontstond na 1945
een "vrij" én een communistisch
Europa.
2. Maak de meest gevaarlijke
militaire macht tot prooi van de
Britse onderdrukking (Rusland) met The City of London is een aparte staat in
de ándere macht (USA) aan de kant Londen aan de Thames, net als het Vaticaan
van Engeland, door deze landen te subsidiëren, en zélf de grootste
zeemacht te bezitten.
3. Om het Europese Continent te onderwerpen moeten de landen in
"armoe" worden gehouden, en de grote groei van weelde moet worden
tegengehouden om te voorkomen dat er op zee een rivaal bij komt.
4. De algehele macht over de wereldzeeën voor de "Freedom of the Seas"
is nodig, zoals in 1805 de zeemacht van de rivalen Spanje en Frankrijk
werd verslagen.
5. Deze macht is nodig om vriend en vijand te onderwerpen, om te komen
tot controle en macht over ALLE landen, ALLE mensen, HEEL DE
WERELD.
Deze ideologie van het B.I. is door d'Israeli (dat is Lord Beaconsfield =
varkensveld) uitgestippeld en later is door Cecil Rhodes bijgeschaafd in
1895. Richt een geheime orde op om Zuid-Amerika, het Heilige Land, de
Euphraatvallei, de eilanden Cyprus en Candica, de Pacific eilanden ... te
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bemachtigen, inclusief de
zeekant van China, Japan en de
USA. Dan zal Engeland zo
machtig zijn dat oorlogen
afgelopen zijn en het 1000-jarig
rijk begint.
Het HUIS de ROTHSCHILD is
de officiële bankier van het
Britse Government, en is de
financiële octopus voor de grote
macht van Europa: het 7e
Imperium.
De jood Maier Amschel Bauer
had een rood schild op zijn huis,
en zo ontstond omstreeks 1800 het Huis de Rothschild. Zij hebben elk land
op aarde vastgeklonken aan hun GELD-RENTE-ketting. Maier had 5 zoons
en plaatste hen in de 5 leidinggevende financiële centra van Europa.
De Rothschilds hebben hun
fortuin gemaakt uit door hen
opgezette beurscrashes en
oorlogen.
Het is de Macchiavellische
natuur van de Britse Regering
dat men geen constitutie of
vastgestelde politiek heeft.
Macchiaveli was een
Florentijns staatsman (14691517, sluw en gewetenloos in
de politiek.
Engeland is het centrum van de
wereld; het leeft van de handel
en geld-rente-zaken; het leeft
van de kolonies en de controle
over de wereldzeeën. Het is
één grote PARASIETEN NATIE, één Roversbende. Zij moeten de wereld
'veilig' maken via hun democratie, uitsluitend voor hun handel. Dát is de
achtergrond van de Britse politiek en het BRITSE - BARAT = Phoenicisch
denken.
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Het is een puur afgodisch stelsel, gedoemd om in de AFGROND te
verdwijnen. Brittania = Barat ANU. Anus = gat, afgrond.
De Naam draagt het wezen. De Britten zullen weer naar hun oude plaats
terugkeren: tot de Onderwereld!

BRITSE HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL
Het Britse ras bestaat uit twee soorten Kelten, Beakers, Romeinen, Juten,
Saksen, Angelen, Noormannen, Franken, Normandiërs, Hugenoten,
Vlamen, Hollanders, Litouwers, Letten, Oekraïeners, Polen, SudetenDuitsers, en kleurlingen, etc.
De Engelsman zal dit tegen wil en dank moeten beamen, maar in z'n hart
leeft altijd de gedachte dat het Britse ras een regelrechte vrucht is van een
aparte scheppingsdaad.
Het scheppingsverhaal van de Brit ziet er als volgt uit:
In den beginne schiep God de wereld,
de Engelsen, de dieren des velds, en de buitenlanders, etc.
Toen maakten de buitenlanders chaos, en de Engelsen
schiepen via hun Brits Imperium weer ORDE.
Alleen Engeland als natie zou de kentekenen bezitten van een uitverkoren
volk der goden te zijn.
De Britse herkomst ligt echter grotendeels in
BABYLON!
Herodotus schreef over de ruiters op paarden met
bolle petten (mitres) en een meute honden in
Babylon ..... precies dezelfde zoals men die ook
nú nog in Engeland kan bewonderen!
Babylon is de hoofdstad geweest van een land
dat de Britten eens bewoonden, wat uit een
kindervers blijkt:
How many miles to Babylon?
Three score miles and ten.
De rozen, lelies, adelaars, paarden, honden,
petjes, wandelstokken, viskaken, griffioenen ...... zijn allen van
Babylonische oorsprong ...... evanals de voorliefde tot varkensvlees na
griffioenen.
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Er zijn ook heenwijzingen naar Egypte, en dat klopt. De heersende klasse
van Babylon is dezelfde als de Hyksos, afkomstig van Atlantis en Mu, van
de Nefilim.
Van Egypte heeft de Engelsman een voorliefde tot katten en luipaarden:
FELIX BRITTANICA ... de melancholieke kat.
De Brit lijkt een GENTLEMAN, van
buiten alles prachtig, identiek aan
LUCIFER, de blinkende morgenster, maar
..... van binnen zo gemeen als een
verscheurende wolf. De Britten hebben
hun gespleten karakter niet van een
vreemde.
In een Russisch blad stond dat de
Geallieerden de BARBAREN waren van
de 20e eeuw.
Hun hoogmoed komt spoedig ten val. Hun
geliefde stad ligt aan de mond van de Hades en zal daar spoedig in
tuimelen. Het gericht van de énige ware God zal dit doen. De Hades is de
onderwereld, de grote put, waar al meerdere bok-naties vertoeven.
Londen is de MOEDER der HOEREN (pharmaceut= gifmenger, en dit
staat als Grieks woord in het boek Openbaringen) en PARLEMENTEN, de
DEMOCRATIE.
Democratie is 100 en de helft 50 + 1 = 5 dat is dan de meerderheid..
Londen ligt op 51 graden 51 minuten en 51 seconden, de
Merovingerpyramide basishoek, dus democratisch gezien is de ligging van
London bij uitstek gunstig.

DE BRITISH ISRAEL WORLD FEDERATION
Eén der grootste misleidingen van deze eeuw (de revanche van Ezau om
Jakob met gelijke munt terug te betalen) is te zien in hetgeen zich nú als
UITVERKOREN VOLK presenteert, en dan niet slechts dat beetje
"Joden", maar wat zich presenteert als zijnde EFRAIM & MANASSE,
GROOT-BRITTANIE & USA.
Ezau presenteert zich als Jakob en de halfblinde Izak heeft de
welvaartsspijze gaarne.
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De mensheid tippelt er argeloos in, en zelfs vele echte Israëlieten geloven
het en vereren het Paard van Troje.
Wanneer wij echter de wáre identiteit navorsen, blijkt dat Engeland en
Amerika niet Efraïm en Manasse kunnen zijn, hoewel er natuurlijk wel
veel Israëlieten onder de bevolking zitten.
Organisaties als British Israel World
Federation zijn dan ook armen en voeten
van de GROTE OCTOPUS: KAIN/EZAU.
Momenteel zijn Groot-Brittanië en de USA
nog gescheiden, maar de tijd komt, volgens
A. Carnegie, dat zoals de zon in het
Westen ondergaat ... de USA weer een lid
van de British Commonwealth zal worden.
Volgens de Grote Pyramide, zeggen de
Illuminati, wordt deze vereniging voorzegd
en is deze op het USA Grootzegel afgebeeld, in de onafgebouwde
pyramide en de nog gescheiden topsteen, vanwege de displacement factor
286,1022".
Volgens de British Israel World Federation symboliseert de Pyramide de
displacement van de USA van het grote potentieel der British
Commonwealth in 1776, en de omvorming van de puriteinse geest in een
industriegeest, zijnde een wezenlijke stap in de
vorming van een NOVUS ORDO SECLORUM,
wat de economische kruisiging van het
Christendom insluit.
Het Britse ras wordt gezien als "bouwers" om de
profetie die in de Grote Pyramide verborgen zit te
laten uitkomen.
De zwevende topsteen symboliseert de terugkeer
van het LICHT (der USA Illuminati) naar haar
oorsprong van de afscheiding sinds 1776. Het Britse ras zegt de opdracht te
hebben de Grote Pyramide te voltooien onder een nieuw wereld
economisch systeem, met Engeland als centrum.
Eén wereldregering, één wereldmunt, één wereldreligie, etc.
Het Britse "bouwende" ras der hooggraad-vrijmetselaars verraadt haar
afkomst van Kaïn als stedebouwer en zijn nazaten de ontwerpers van
BABYLON, culminerend in het GROTE BABYLON.
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De JAKOBSSTEEN is niet de STONE of DESTINY in de Westminster
Abdy te LONDON
In "The Journal of Hellenic Studies" verbindt J. Evans de "heilige Steen"
van Mycene in Kreta met die van Jakob die (zoals men beweert)die in de
kroningsstoel zit in Londen.
Bethel brengt men in verbinding met Baetyl-os, de steen KRONOS, de
heilige steen van de Cretan ZEUS.
Kronis = Saturn, en zou volgens de Brits Israël Identitygroepen Israël-Juda
zijn. Grotere misleiding is moeilijk indenkbaar.
Sanchoniato, een zeer oud schrijver, zei: Kronos wordt door de Phoenicians
"Israël" genoemd, en de "ogen" van Kronos (= Heer der dobbelstenen)
worden door hen "Elohim" genoemd.
Hier zijn de Belialskinderen met hun bedrog optimaal!
Kronos is NIET het échte Israël, maar de Atlanten! Deze nieuwe
"Israëlieten" besneden zichzelf, en doordat Kronos een zoon had die Jehud
heette, moest deze voor Juda doorgaan.
Baetylos, the stone swallowed by
Kronos - the sacred stone of Zeus, is
ten onrechte door hen de Jakobssteen
van Bethel genoemd.
Nu is die zgn. Bethelsteen door de
Atlantici geheiligd voor de kroning
van al hun vorsten, in de naam van
"Juda's scepter".
In de kronieken van Eri staat dat deze
steen vanuit Palestina is verscheept
naar Ierland met Baruch en de
koningsdochter, Lia Fail, Tephi, en
daarna naar Engeland, Schotland.
Jozef van Arimathea zou het
christendom naar Engeland hebben
gebracht met Brân de gezegende, een
afstammeling van Brutus uit Troje (dus een Belialsman/Atlant).
Brân is de vader van Caradoc, koning van Siluria. Caradoc had zijn
residentie in het Palatium Brittanicum, wat de eerste christenkerk werd te
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Rome (de christenkerk te Rome werd dus door een Belialsmens-Atlant
gesticht, waaruit de R.K. Kerk is ontstaan). Brân was de zoon van Llyr en
Penardins, dochter van Beli, zoon van Mynogan (Anna) en
Beli = Belialskind. Anna was de dochter van de Romeinse heerser, nicht
van de maagd Maria.
Prof. Rhys zegt dat Beli uit Amalek stamde!
Van Amalek lezen wij dat het er om te doen was de HAND op de TROON
van IHVH te leggen.
Dat dit Amalek gelukt is door de eeuwen heen, en dat de huidige Britse en
Nederlandse troon, alsmede de Europese tronen door Amalek worden
bezet, zal velen moeilijk vallen, doch de feiten bewijzen het!
Keizer CONSTANTIJN de Grote z'n moeder Helena kwam van het Britse
Vorstenhuis, was een
Helleen-Griek = Atlantici.
De TUDORS van het Britse
vorstenhuis stammen van deze
Anna = Belialskinderenphoenixwezens. Ook de
kleinzoon van Jozef van
Arimathea heette Heli of Beli
en zou de opvolger van de
Priesterstam zijn, LEVI. De
nieuwe Messias zal immers
een Priester-Koning zijn, dus moeten de Atlantiden er een mouw aan
knopen! Heli zou volgens Andersons kaart de vader zijn van de maagd
Maria, de oudere broer van Jozef van Arimathea, vanwaar, door een
huwelijk tussen de koningslijn en priesterlijn via Josedech, de vader van
Jozua de Hogepriester, de lijn naar Aäron is gemaakt.
Dit klopt NIET, doordat Heli identiek is aan Beli, een Belialskind, wat niet
de Vader van Maria was / geweest kan zijn. Hoe dit precies zit wordt nog
nader uitgezocht.
In prof. H. Skinners "Story of the Britons" staat over Keizer Constantijn:
Helena was een schone vrouw uit Troje (waar ook de Merovingers vandaan
kwamen), en was dochter van Coel of Coël. Constantinus trouwde met
Helena en woonde met haar 11 jaar in York, en hun zoon noemden zij
Constantijn, die zogenaamd Christen werd, doch een fervent zon-aanbidder
bleef, een Atlant in hart en nieren.
Saxons, Noormannen en Hannovers komen allen van ODIN -- koning
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Asgard, Scandinavië. Odin = Aud'n of Audin, en betekent Lord, Heer,
Bodo, die de voorvader is van veel vorstenhuizen in Europa, o.a. Engeland,
Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, onder de naam Anglo
Saxons, alsof het de zonen van Izaäk zouden zijn. In feite zijn het Anakim Lumerians en Atlantici.
Hun wapen was een Centaurus, half wit paard met een halve man als
boogschutter. Ook de Goten waren
verwant aan Odin/Wodan. Zijn
kleindochter heette Judit, van
Seaxnot , zoon van Odin.
Judit = dochter van Juda.
Sharon Turner zegt in "History of
the Anglo Saxons" dat Odin
afstamt van Jupiter, zoon van
Saturn of Krit = Kronos, een Griek
en Levantine (van Leviatan)
Leviathan.
In de Bibliotheek van Windsor
Castle is de stamboom van Brutus:
Saturnus -- Jupiter -- Dardanus -Erichtonius -- Tros -- Ilus -Laomedan -- Priam.
Jupiter was koning der goden. Van
Dardanus zouden de Merovingers afstammen.
Ook de GUELPHS - Welfs (wolven) stammen van Odin en komen uit
Troje, en willen in Benjamin hun afstamming zien, een WOLF.
De zogenaamde Jakobssteen is die van KRONOS.

kelk heeft de vorm van een PHOENIX, the AMPULLA. Men denkt dat de
steen weer naar Jerusalem zal worden verscheept om aldaar de nieuwe
Messias in te zegenen en te kronen. Wie is deze PRINS, Priester-Koning?
Het antwoord ligt in Rennes le Chateau bij de Priori de Sion, en mogelijk is
het prins Charles, of een Habsburger/Rothschild. Let op hun gezichten en
gelaatsuitdrukkingen!
Het Britse Imperium is een opslokken van de Heerschappij van de ware
Elohim, en is van Lucifer, een samenzwering ter verkrijging van de
wereldheerschappij.

http://madmonaco.blogspot.nl/2010/02/grimaldi-roots-guelphs-and-ghibell
ines.html
http://www.hethuisvanoranje.nl/15%20Fortuin%20van%20Oranje%20en
%20Nassau/Fortuinvanoranjenassau-02.html
http://marksweblogsite.blogspot.nl/2009_06_01_archive.html
http://zaplog.nl/zaplog/articles/prins%20bernhard

Geschiedschrijving als bewuste desinformatie
Geschiedschrijvers worden betaald door de heersende klasse. Het beeld dat
zij presenteren is bewust verdraaid, verfraaid of verzonnen om de
bevolking niet in opstand te laten komen tegen het onrecht dat
machthebbers hen aandoen. Elementaire documenten worden vernietigd,
het bestaan ervan ontkend en koninklijke archieven niet toegankelijk
verklaard. Deze bewuste verdraaiing en verdoezeling van de werkelijkheid
door de heersende elite toont politiek wetenschapper Michael Parenti in
zijn boeken en voordrachten zonneklaar aan (bekijk hier Parenti’s ‘The
Struggle for History’).

Op die steen zijn nagenoeg alle Britse vorsten gekroond en vanuit een kelk
met OLIE gezalfd met een lepel (niet met een hoorn zoals David), en die

De Joodse staat is het Britse Imperium, voor de Nieuwe Wereldorde.

Hierna volgt algemene documentatie dat betrekking heeft op het
voorafgaande uit de drie brochures.
Vier en een halve eeuw calvinistische normen- en waardenloosheid (I) Uit:
citaat Anarchiel:
Het koningshuis
Het kabinet spreekt graag over normen en waarden. Deze partij is
daarentegen het resultaat van vier-en-een-halve eeuw normen- en
waardenloosheid van christelijk-calvinistische politiek. Vierhonderdvijftig
jaar strijd tegen de democratie en menslievendheid. Hun heilige
drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest blijkt in werkelijkheid de
dekmantel te zijn voor de heilige drie-eenheid van Macht, Geld en Bezit:
het eigenbelang van een zeer rijke top ten koste van de bevolking.
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Boegbeeld van 450 jaar calvinistische macht zijn de Oranjes. Er bestaat een
soort incestueuze relatie tussen de christelijke politiek en het koningshuis:
zij houden elkaar in stand. Al honderden jaren schept de calvinistische
macht een beeld dat niet klopt. Dit eerste artikel is bedoeld om de mythe
rond de oranjes als voorvechters van het calvinisme, als door God
aangestelde behoeders van de moraal, verzetshelden en beschermers van
het volk te doorbreken. Vaak blijkt het volk diep gelovig maar de
machthebbers niet. Hun daden weerspreken een eventueel geloof. Het
geloof is daarom ook het ideale middel om volgzame mensen te laten doen
wat machthebbers van hen willen. Napoleon zei ‘Religie is wat de armen
ervan weerhoudt de rijken
t e ver moor den’. De
overheid is ‘geen
dienaresse Gods’ zoals het
calvinisme beweert maar
e e n d i e n a r e s s e va n
zichzelf.
In deze artikelenreeks wil
ik een ander beeld laten
zien dan de 450 jaar
officiële geschiedenis
waarmee we zijn
geïndoctrineerd. Het kan Willem van Oranje in Gent
zijn dat uw oude
vertrouwde wereldbeeld wordt aangetast. U mag de teksten dan ook met
een glimlach doorlezen en niet serieus nemen. In dat geval zou ik u willen
zeggen: onderzoek zélf en besluit ik deze inleiding met het calvinistisch
motto ‘onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.’
Willem van Oranje, vals symbool van protestantisme en pleger van
genocide
Willem van Oranje was een katholieke Duitse edelman uit Dillenburg, hij
was eerst beschermeling en later zetbaas van Phillips II van Spanje,
gebruikte als omgangstaal Frans en sprak geen Nederlands.
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In 1561 schrijft hij aan zijn baas Philips II dat hij ‘de trouwste zoon was
der katholieke kerk en dat
de koning er verzekerd
van kon zijn dat hij
(Oranje) in deze
katholieke godsdienst zou
leven en zou sterven.’
Willem streeft naar macht
en geld. Hij ambieert het
z e l f s t a n d i g
landvoogdschap van de
Nederlanden - destijds
behorend bij het Duitse
rijk - en zoekt daarom
toenadering tot de Duitse en Nederlandse patriciërs. De laatsten betalen
hem als generaal om de Nederlanden te ontdoen van het Spaanse juk met
als doel de handelsroutes voor hen te monopoliseren onder het
voorwendsel van godsdienstvrijheid: in 1558 als de opstanden beginnen is
namelijk nog geen tien procent van de bevolking in de Nederlanden
calvinistisch. Door het vrijkomen van de handelsroutes richten de rijken
later in 1602 de VOC op. Op 5 april biedt Marnix van St Aldegonde en met
hem 300 edelen de onderdrukker een smeekbede aan om godsdienstvrijheid
te bepleiten. De hoge schatrijke adel - waaronder Willem de Zwijger distantieert zich hiervan.
http://www.blikopdewereld.nl/Ontwikkeling/geschiedenis/127-de-geschied
enis-van-nederland/3093-deel-3-willem-van-oranje-en-de-opstand.html
Willem wil zijn bezit vermeerderen en consolideren en wordt een van de
rijkste mannen in De Nederlanden. In 1561 trouwt hij met Anna van
Saksen die van haar adellijke vader een aanzienlijke bruidschat meekrijgt
en over vele inkomsten beschikt. Als ze geheel tegen de calvinistische
traditie in, overspel pleegt - Willem had zelf verschillende liefdes maar dat
geldt niet volgens de hypocriete moraal - laat Willem zich in 1571 in het
geheim van haar scheiden. Daarvoor is hij vanaf 1551 al getrouwd geweest
met de schatrijke gravin van Buren van wie hij Nederlands bezit erft dat hij
wil veiligstellen, tezamen met de uitgestrekte Nederlandse landgoederen
van wijlen zijn oom René van Châlon in 1544. Sinds de landerfenis in 1544
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noemt Willem zich Prins van Oranje. Naast vier opeenvolgende, financieel
interessante huwelijken, heeft hij vele maîtresses - ook niet geheel volgens
de calvinistische leer - waarvan een hem Justinus van Nassau schenkt
(bron: Anton Constandse, ‘Oranje zonder mythe’).
Tijdens de 80-jarige oorlog offert hij op rücksichtslose wijze de
overwegend arme bevolking
op voor politieke belangen,
aldus Dr. Leo Adriaenssen:
Onder zijn leiding wordt er
genocide gepleegd op 70%
van de plattelandsbevolking
rond Den Bosch, de
bevolking uitgehongerd,
dorpen, landerijen en
oogsten verwoest (Leo
Adriaenssen, proefschrift
‘Staatsvormend geweld’,
g e b a s e e r d
o p
laatmiddeleeuwse handschriften). De 80-jarige oorlog is gericht op macht,
bezit en geld. De oorlog is niet glorieus maar misdadig tegenover de
gewone, overwegend arme bevolking - vergelijk de schilderijen van Pieter
Brueghel en de latere Adriaan van Ostade : ‘De Staten waren
verantwoordelijk voor gigantische en langdurige acties van verwoesting en
ontvolking, voor disproportioneel lijden onder een niet-betrokken
burgerbevolking’ (Ref. Dagblad 21-11-2007).
Willems nazaten zijn allesbehalve democratisch en niet minder
machtsbelust. In 1619 pleegt de zoon van Willem, Maurits van Oranje een
politieke moord op de bejaarde Oldebarneveldt die op 71-jarige leeftijd
wordt onthoofd. Willem III laat de gebroeders de Witt in 1672 om politieke
redenen lynchen. Willem III sterft kinderloos in 1702. Hiermee is het Huis
van Oranje uitgestorven.
Fam. B. van Oranje: ‘een gewone Haagse familie met
belastingfaciliteiten?’
Na de dood van Willem III (nr. 1) in 1702 gaat de titel Van Oranje
wettelijk over op zijn volle neef de Keurvorst van Brandenburg, Frederik I
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van Pruisen, voorvader van Kaiser Wilhelm. De staat ‘kaapt’ echter de titel
van Oranje en geeft hem aan een Friese tak Van Nassau die niet
rechtstreeks van Willem van Oranje afstamt en de titel genealogisch
gezien, niet kan voeren. Terwijl na de Franse revolutie in 1789 overal in
Europa koningshuizen worden afgeschaft, begint men in Nederland weer
van voren af aan. De protestantse Haagse elite brengt Willem I uit Londen
over.
Het gerucht gaat dat Willem III (nr. 2) uit de
Friese tak onvruchtbaar is door geslachtsziekten
opgelopen tijdens bordeelbezoeken en dat zijn
enige dochter Wilhemina niet door hem is
verwekt maar een bastaard is. Beatrix zou formeel
deels moeten afstammen van het Russische
tsarengeslacht, de Romanovs, omdat haar
over-over-over grootmoeder, de moeder van
Willem III, Anna Pavlona, een Romanov was.
Voor de herbegraving van de vermoorde Tsaar
Nicolaas en zijn familie in 1998 vraagt men
prinses Juliana destijds en de eveneens aan de Tsaar verwante Elisabeth II
van Engeland DNA-monsters om zeker te zijn dat het om de
Romanov-overblijfselen gaat. Elisabeth stemt toe maar Juliana weigert.
Volgens K.B. de Wolf
omdat zij geen Romanov
DNA heeft (K.B. Wolf,
Het Vrije Volk,
10-06-06). Medewerking
had elke twijfel direct
weggenomen.

De eigenzinnige
Oranjehistoricus J.G.
Kikkert verwoordt het
zo: ‘Er is na de val van
het communisme DNA-onderzoek gedaan naar de stoffelijke overschotten
van de tsarenfamilie van Nicolaas II. Alle verwanten binnen de
koningshuizen hebben er aan meegewerkt maar op influisteren van Juliana
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niet de Oranjes. Het zou kunnen dat de Oranjes vrezen dat DNA-onderzoek
zou aantonen dat er door hun aderen geen Russische Romanov-bloed
stroomt. En als er geen Russisch bloed is dan is Willem III niet de vader
van Wilhelmina en de huidige Oranjes. Dan worden de Oranjes opeens een
gewone Haagse familie met belastingfaciliteiten.’

20

Oranje

No. 46-3

de gereformeerde minister president Gerbrandy voor het uitbreken van de
oorlog naar Londen, nadat eerst de bezittingen zijn veiliggesteld. De
Londense geheime dienst laat Bernhard in de gaten houden. Pas in het
laatste deel van de oorlog wordt de regering betrokken als al vaststaat dat
de geallieerden zullen winnen.

De Roy van Zuydewijn: Prins Berhard
is ‘de grootste landverrader ooit’
Ter veiligstelling van de troon wordt
voor Wilhelmina’s enige dochter
Juliana in 1937 een huwelijk
gearrangeerd met de onvermogende
Duitser
Bernhard
zur
Lippe-Biesterfeld. Bernhard was voor
de calvinistische politieke elite het
symbool van het verzet in de tweede
wereldoorlog. Tegenwoordig
presenteren de mainstream media,
spreekbuizen van het establishment,
hem liefkozend als ‘kwajongen’ en
avonturier.
Voor hun huwelijk werkt Bernhard voor de spionagedienst van het
nazi-chemiebedrijf IG-Farben, verantwoordelijk voor de productie van het
concentratiekampgas Zyclon-B. Hij is lid van de Sturmabteilung van
Hitlers partij de NSDAP en van een onderdeel van Hitlers paramilitaire
terreurpolitie, de Reiter-SS. Het huwelijk is opzienbarend. De
calvinistische premier Colijn - vaak vergeleken met Balkenende - staat toe
dat de genodigden het Horst Wessellied, Hitler’s partijhymne en hét
symbool van nazisme, zingen in de Grote Kerk te Den Haag in
aanwezigheid van nazi-officieren, nazi-vrienden en de nazi-ambassadeur
van Duitsland. Tijdens het officiële galaconcert brengen de aanwezigen de
Hitlergroet (klik hier voor foto’s Hitlergroet galaconcert, Mokum TV 2002
& vgl. ook Ton Biesemaat ‘Bernhardgate’).
In tegenstelling tot andere bedreigde koningshuizen, waaronder het
Belgische, vlucht de koninklijke familie met de calvinistische regering van

Op 24 april 1942 heeft Bernhard zijn diensten als stadhouder van Holland
aan Hitler aangeboden in de zogenaamde ‘stadhoudersbrief’ aldus Gerald
Aalders en Ton Biesemaat. De Roy van Zuydewijn, ooit getrouwd met
prinses Margarita maar thans persona non grata, noemt hem ‘de grootste
landverrader ooit’.
In de King Kong affaire zou vanuit het kantoor van de prins verraad zijn
gepleegd. Door dit verraad komen bij de slag bij Arnhem achtduizend
geallieerde jongens om en vallen er vijfduizend gewonden (Reformatorisch
Dagblad13-09-04, zie ook Zembla 27 januari 2005: Leugens van Bernhard)
Na de oorlog heeft de prins in oorlogsbuit gehandeld en in 1946 zou hij
hebben bemiddeld voor oorlogsmisdadigers als Pieter Menten, aldus Philip
Dröge’s boek ‘Beroep: meesterspion.’ Het BBC News van 8 mei 2007
meldt hoe Bernhard als lid van de raad van commissarissen van de KLM
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hoge Nazi’s helpt vluchten naar het nazi-vriendelijke Argentinië. Meer dan
150 Nazi-families worden geholpen met hun vlucht vanuit Zwitserland,
onderwie de architect van de holocaust, Adolf Eichmann. De
passagierlijsten zijn inmiddels vernietigd. Peter Stuivenberg beschrijft in
zijn boek ‘The Boogeyman’ hoe de prins betrokken is bij de geheime
missie van ‘The Black Night’, waarbij een onderzeeboot een groot aantal
D u i t s e
industriëlen aan
de wal zet van
Cape Cod waar
Juliana
en
Bernhard juist op
dat moment
vakantie vieren.
De website van
S u b
S e a
Recovery met
beschr i j vingen
v
a
n
oorlogswrakken
is
na
de
o
n
t
h
u
l
l
i
n
g
en
Bernhard in Spaans fascisten-uniform http://tomcouzy.weblog.nl/
aangepast.
In 1954 richt Bernhard - als bestuurslid betrokken bij allerlei corporaties de Bilderberg Conferentie op: een ondemocratische praatclub voor de
machtigste beslissers der aarde waartoe journalisten geen toegang krijgen.
Hij is ook betrokken bij de oprichting van de European Movement en de
Council of Europe die opgaan in de corporatistische en anti-democratische
Europese Unie (lees: ‘Het volksverraad van Balkenende’). Beatrix ondermeer grootaandeelhouder van Shell - vertegenwoordigt tijdens de
Bilderbergconferenties zowel haar privé- als de landsbelangen: aan u de
vraag welk belang voorgaat.
In een gesprek met journalist Martin van Amerongen geeft Bernhard toe
smeergeld van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed te hebben
ontvangen. Bernhard heeft daarnaast affaires met diverse jonge vrouwen
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die kinderen van hem krijgen: niet direct een voorbeeld van protestantse
gezinswaarden.
De eerder beschreven ‘Argentinië connectie’ van het koninklijk huis blijkt
al veel langer te bestaan. Bernhard is namelijk familie van de Argentijnse
Zorreguieta’s (Volkskrant 19 januari 2001).
Koningshuis is verbonden met representanten van een genocidaal
fascistisch-regime
Onze toekomstige koning is getrouwd
met de dochter van Jorge Zorreguieta,
minister van landbouw tijdens het
Videla schrikbewind (Google filmpjes
van Jorge’s betrokkenheid zijn
verwijderd). Meer dan dertigduizend
mensen ‘verdwijnen’ tijdens de terreur
in concentratiekampen, martelkelders,
of worden uit vliegtuigen met opengesneden magen voor de haaien in zee
gegooid. Naomi Klein beschrijft in haar boek ‘The Shock Doctrine’ hoe
Videla het corporatisme wil invoeren ondersteund door ‘vrije markt
architect’ Milton Friedman en zijn navolgers. Talloze kleine boeren
worden voor de hierbij horende ‘landhervormingen’ onteigend en
vermoord. Zorreguieta heeft geen commentaar wanneer hij wordt
aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Beatrix was ‘clearly
irritated that she should have been asked about the issue’ aldus de
Telegraph van 19 Juni 2001 (buitenlandse kranten schrijven vaker
onomwonden over het Koninklijk Huis en de Nederlandse politiek).
Willem Alexander ontkent onthullingen over Jorge Zorreguieta’s
betrokkenheid en verwijst naar een brief in de conservatieve Argentijnse
krant La Nación. Deze brief blijkt van de dan inmiddels hoog bejaarde
Videla te zijn (De Standaard,10 maart 2001).
De Koningin neemt schoonvader Zorreguieta mee op staatsbezoek naar
Argentinië in het officiële regeringsvliegtuig. Op dat moment worden de
misdadigers in het Videla-bewind berecht. Er ontstaat en rel. De
Argentijnse president wenst niet deel te nemen aan het officiële
programma, waaronder een tentoonstelling over Anne Frank. Tijdens het
staatsbanket kaart Beatrix de Argentijnse dictatuur aan. Zij brengt echter
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geen bezoek aan de verzetsorganisaties uit de Videla-tijd zoals het Huis
van de ‘Dwaze’ Moeders van vermoorde kinderen aan het Plaza de Mayo
of de als museum ingerichte voormalige foltercentra, noch werp ze een blik
op de moeders die bij het presidentieel paleis demonstreren (NRC 31 maart
2006 & staatsbezoekargentinie.nl).

Een nieuwe wijkplaats voor crisis, oorlog en opstandig volk?

Via Willem III (nr 1.), Willem van Oranje en de Zorreguieta-connectie is
het niet onwaarschijnlijk dat Beatrix
naast de Nederlandse ook de Britse, de
Duitse en mogelijk zelfs de Argentijnse
nationaliteit heeft, waaruit de indruk
ontstaat dat zij zich - net als de
internationaal georiënteerde Maxima
die in New York voor de Deutsche
Bank werkte en de katholieke, aan het
Spaanse hof opgroeiende Willem van
Oranje die de volkstaal niet sprak - niet
specifiek verbonden voelt met de
volksbelangen en de Nederlandse
nationaliteit die de calvinistische
regering zo belangrijk vindt, maar zich
als Bilderberger meer ziet als behorend
tot de internationale, globalistische
elite. Gelijk zoveel andere zaken als de
kosten van het koningshuis, waaronder vliegreizen en onderhoudskosten
van de Groene Draeck op het Defensiebudget, houdt de christelijke
regering dit geheim voor het volk (Nu 5 maart 2009). Waarom zwijgen als
er inderdaad maar sprake is van één nationaliteit?

http://politicalvelcraft.org/2010/11/13/adolph-hitler-world-war-iis-illumina
ti-spawn/
http://zaplog.nl/zaplog/articles/prins%20bernhard

Tot zover het overzicht. In het Koninkrijk der Nederlanden is het bon ton
om zwervers te criminaliseren en herhaaldelijk te vervolgen voor
wildplassen, terwijl de overheid bij de aanzienlijk ernstiger strafbare feiten
van het koningshuis nooit tot vervolging overgaat.
Inmiddels hebben Beatrix en Alexander respectievelijk 7300 en 8100
vierkante meter Argentijns land gekocht waar een bos met 400-jaar oude
bomen moet wijken voor twee koninklijke villa’s (Spits 13 maart 2009).

Bron:
http://www.anarchiel.com/display/vier_en_een_halve_eeuw_calvinistische
_normen_en_waardenloosheid._deel_i_het

